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THE RELATION OF FORTIES LEGEND, WHICH IS REPRESENTED IN THE ALEVI CEM
RITUAL, TO THE ‘POEM-MUSIC-DANCE
Banu Mustan DÖNMEZ•
Özet
Bu çalı mada Alevi cem ritüeli aracılı ıyla canlandırılan Kırklar söylencesinin iir, müzik ve dansla
ili kisi üzerinde duruldu. Birçok Batı dı ı toplulukta müzik, ‘müzik- iir-dans’tan olu an ritüellerin içinde yer
alır, Alevi cem ritüeli de bu tür bir ritüeldir. Ancak Aleviler, ritüelleri içindeki iir, müzik ve dansı, Kırklar
söylencesine uygun bir biçimde düzenlemektedir.
Bu çalı mada, insanın yaratılı ına ili kin bir Alevi söylencesi olan ‘Kırklar’ ve Alevi kültürünü
içeren iir, müzik ve ritüel dansı olan semahın bu söylenceyle ili kisi üzerinde durulmu tur. slami aktörler
aracılı ıyla anlatılan Kırklar, Hz. Muhammed’in Melek Cebrail tarafından gö e alını ının, Kırklarla (kırk ki i)
kar ıla masının ve Kırklarla diyalogunun anlatıldı ı bir söylencedir. Cem ritüeli içinde ‘Tevhid’ yaratanyaratılan birli ini; ‘miraclama’ Hz. Muhammed’in Cebrail mele in getirdi i Burak adlı atla gökyüzüne
yükseli ini ve ‘Kırklar semahı’ da Hz. Muhammed’in ar -ı ala’daki Kırklara katılı ını anlatan müzik türleridir.
Çalı ma, Kırklar söylencesinin Anadolu Tasavvufunun folklorik bir yorumu oldu u ve cem içinde yer alan
‘Tevhid’, ‘miraclama’ ve ‘Kırklar semahı’nın Anadolu Tasavvufuna ait bu folklorik yorumun ba lamsal bir
devamı oldu unu göstermek amacıyla olu turulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Alevi, Kırklar Söylencesi, Cem Ritüeli, iir-Müzik-Dans.

Abstract
In this study, it is emphasized that the relation of “forties legend”, which is represented in Alevi'
s
cem ritual, to the poem, music and dance. In many non-western communities, music exists in a rituel including
‘music-poem-dance’. Alevi cem rituel is one of them. However, Alevis arrange the poem-music-dance
according to the forties legend in their own rituals.
In this study, it is discussed that an Alevi legend called ‘forties’ referring to the genesis of humanity,
and its relation to Alevi poem, music and ritual dance named “semah”. “Forties legend” which is narrated by
Islamic actors, tells the prophet Mohammet’s rising to heaven by angel Gabriel, his encountering with the
forties (forty person) and his dialogue with them. In the Cem ritual, ‘Tevhid’ means the integrity of creatorcreature; ‘miraclama’ means the prophet Mohammet’s rising with mythological horse (Burak), brought by angel
Gabriel; ‘forties semah’ means Hz. Muhammed’s joining to the forties in the empyrean. This study is written to
express that the forties legend is a folkloric interpretation of Anatolian sufism and ‘Tevhid’, ‘miraclama’ and
‘forties semah’ existing in the Cem ritual is a contextual prolongation of this folkloric interpretation.
Key Words: Alevi, Forties Legend, Cem Ritual, Poem-Music-Dance.

Giri
1980’li yıllarda ba layan ve bugüne kadar süregelen Alevi yayınları içinde, Alevi teolojisi,
kültürü, müzi i ve örgütlenmeleri gibi konular i lenmi tir. Alevili e yönelik bu tür konular, akademik
niteli i olan çalı malar dı ında, genellikle sübjektif bir biçimde ele alınmı tır. Ancak Alevi inancının
önemli bir parçası olan ‘Kırklar söylencesi’nin Alevi cem ritüeli ile ili kisi konusu fazlaca
irdelenmemi tir. Bu çalı mada, Alevi cem ritüeli içinde canlandırılan Kırklar söylencesinin iir-müzikdans ile ili kisi ‘etnomüzikolojik’ çerçevede ele alınacaktır.
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Çalı mada sırasıyla paganizmde, eski Türk inançlarında ve Alevilikte iir-müzik-dansın yeri,
Kırklar söylencesi, cem ritüelinde canlandırılan Kırklar söylencesinin iir-müzik-dans ile ili kisi, cem
ritüelinin tanımı, betimlemesi ve cemde birbirini sıra ile izleyen müziksel türler olan tevhid-miraclamaKırklar semahının Kırklar söylencesi içindeki yeri ayrı ayrı ele alınacaktır. Böylelikle, eski
medeniyetlerden de izlerin günümüze kadar ta ındı ı Anadolu’ya özgü senkretik bir inancın ve kültürün
çözümlemesi gerçekle tirilmi olacaktır.
1. Paganizmde, Eski Türk Ritüellerinde ve Alevilikte iir-Müzik-Dansın Yeri:
Tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar, dinsel pratikler gösteri sanatlarıyla iç içe olagelmi tir.
Müzik ve dans inanç pratikleri içinde o kadar etkin kullanılmı tır ki, birçok Batı dı ı kültürde halen direk
olarak müzi e kar ılık gelen bir ad bulunmamakta, müzik, iir-müzik-danstan olu an ritüellere gömülü bir
halde bulunmaktadır. Bu olgu, etnomüzikoloji literatüründe kültüre gömülü olma (embeddedness) olarak
adlandırılmaktadır. Nettl, bu duruma farklı etnomüzikologların bilimsel deneyimlerinden örnekler
göstermi tir: Amerikan Kızılderili ve Karaayak yerlilerinde direk ‘müzik’e kar ılık gelebilecek bir
kavramın bulunmadı ı, keza Ames’e göre Nijerya’da, McAllester’e göre Navaholarda, Keil’e göre Batı
Afrika’daki bir düzineden fazla farklı dil kullanan topluluklarda direk müzi e ait bir kavramın
bulunmadı ı, bu topluluklarda müzi e de il, müzi i de içine alan ‘ritüel’lere atfedilen kavramların
bulundu u, Nettl tarafından vurgulanmı tır (Nettl, 1983: 20).
Aynı ekilde, Türklerin slamiyet’i gerek kabul edi inden önce, gerekse sonra Aleviler arasında,
inanç pratiklerinde gösteri sanatlarını kullanma gelene i korunmu tur. Türklerin slam’ı kabulünden
önceki amanist dönemlerinde inanç kültleri, genel olarak atalar-tabiat-gök Tanrı kültlerine
dayanmaktadır. amanın (dini lider) yönetti i, kadın ve erkeklerin içki e likli toplantıları, Radloff,
Potapov, Köprülü, Marcireau gibi yazarlar tarafından do rulanmı tır (Ocak, 2005: 175–178). Bu amanik
toplantılar, sırasıyla Maniheizm, Yesevilik ya da Vefailik gibi Türkmen pratiklerine girerek bugüne
kadar ta ınmı tır (Ocak, 2005: 178). aman dini liderlerinin soyundan gelenler, slam’ın kabulüyle
birlikte dede olarak adlandırılmak suretiyle cemlerini yürütmekte idiler (Melikoff, 1997a: 12).
aman, dini liderli in yanı sıra büyücü ve tedavi ediciydi. Eski Türk gelenekleri içinde, cem
ritüelini andıran toplantılarda alkol ya da madde kullanımı ile iyi ruhları ça ırıp kötü ruhları kovma ve
trans haline geçerek dans etme ritüelleri yer almaktadır. Nitekim trans halinde yapılan dans, bugünkü
Alevi cem ritüelindeki semah dansıyla e le tirilmektedir. Alevilik, slam öncesi eski Türk inançlarından
Anadolu heterodoksisine, Zerdü tilikten semavi dinlere kadar birçok inancın harmanlandı ı senkretik bir
inanç sistemidir. Alevi cem ritüelinde iiri, müzi i ve dansı da içine alan bir dizi pratik, slamiyet öncesi
dönemden günümüze ta ınmı tır.
Aleviler, bu ritüellerini söylencesel bir düzene göre koordine ederler. Bu söylence ‘Kırklar
söylencesi’dir. Ancak cem ritüeline düzen veren Kırklar söylencesinin geçmi ini saptamak oldukça
güçtür. Hz. Muhammed, Hz. Ali, Melek Cebrail gibi slami aktörlerle anlatıla gelen bu söylence,
slamiyet’ten önce de, farklı aktörlerle bugüne kadar ta ınmı olmalıdır.
2. Kırklar Söylencesi
Birçok kültürde, kırk sayısına mistik anlamlar yüklenmi tir. Gerek Kitab-ı Mukaddes’te, gerekse
sözlü kültürlerde kırk sayısına yüklenen anlamların Anadolu’da da çok yaygın olmasında, kolektif
belle inde ‘Kırklar söylencesi’ni ya atan Alevi toplulukların önemli bir rolü vardır. ‘Kırklara karı mak’,
‘kırklanmak’, ‘kırkı çıkmak’, ‘kırk dereden kırk su getirmek’, ‘kılı kırk yarmak’, ‘bir fincan kahvenin
kırk yıl hatırı var’, ‘kırkından sonra azmak’, ‘kırk yılın ba ı’, ‘kırk yılda bir’, ‘kırk yıllık’, ‘kırk bir kere
ma allah’ gibi, Türkçede içinde kırkı barındıran birçok deyim ve atasözü bulunmaktadır.
Alevilik, yazılı kaynaklardan çok sözlü kaynaklarla bugüne kadar gelmi tir ve bu sözlü
kaynakların en güvenilir olanları ‘deyi ’, ‘semah’, ‘miraçlama’ gibi Alevi müziklerinin içeri inde yer
alan sözlerdir. Çünkü bu sözlerin ve yaratıcısı olan ozanların mahlaslarının de i tirilmesi kesinlikle
yasaktır. Bu nedenle, çalı ma boyunca miraclama ve Kırklar söylencesi ele alınırken, bu söylenceleri
direk içeren ya da bu söylencelerle ili kili olan müzik sözlerinden örnekler verilecektir.
Kırklar söylencesi, Hz. Muhammed’in Melek Cebrail tarafından miraca çıkarıldıktan sonra
kar ıla tı ı ‘Kırklar’la arasında geçen diyalogu ve Kırklara katılmasını anlatan Alevi söylencesidir.
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Ancak ‘Kırklar söylencesi’nin ön safhası ‘miraclama söylencesi’ oldu una ve ‘miraclama ve Kırklar
söylencesi’ bir bütün oldu una göre, öncelikle miraclama söylencesi üzerinde durmak gerekir.
lkin ‘miraclama’1 adlı müzik metninden örnekler gösterilecektir. Söylenceye göre Melek
Cebrail, Hz. Muhammed’i miraca ça ırır, Burak adlı ata bindirip miraca çıkardıktan sonra, Burak’tan
indirir ve belini ba lar:
Geldi ça ırdı Cebrail/ Hak Muhammed Mustafa’ya/ Hak seni Mirac’a okur/ Dâvete Kadir Hüdaya
Muhammedin belin ba ladı / Anda ahir Cebrail/ ki gönül bir oluben/ Hep yürüdüler dergâha.

Hz. Muhammed, ar -ı aladaki dergâhın kapısından içeri girmeden önce kapıda bekleyen aslanın
hamle kılmasından korkar. Cebrail, aslanın bir ni ane istedi ini söyler ve ‘hatem’i (ni ane yüzü ü)
aslanın a zına koymasını emreder: “Ey Muhammed! Aslan senden bir ni ane ister. Yüzü ünü a zına ver”
(Vaktidolu, 2004: 13):
Vardı dergâh kapısına/ Gördü orda bir arslan yatar/ Arslan anda hamle kıldı/ Korktu Muhammed Mustafa.
Buyurdu Sırr-ı Kâinat/ Korkma Yâ Habibim dedi/ Hatemi a zına ver ki/ Arslan ister bir ni ane.

Cebrail, miraca almadan önce Hatemi Hz. Muhammed’e vermi tir. Hz. Muhammed, hatemi
aslanın a zına koyunca, aslan o an sakinle ir ve Hz. Muhammed’e yol verir:
Hatemi a zına verdi/ Arslan orda oldu sakin/ Muhammed’e yol veruben/ Arslan gitti nihaneye.

Söylencenin buradan sonrası Kırklar söylencesidir. Çünkü miraca alındıktan sonra, Hz.
Muhammed’in yolu Kırklara u rar ve Kırkların kapısına (dergâh e i ine) secde kılar:
Gel benim sırr-ı devletlim/ Sana tabiyim ey habibim/ E iliben secde kıldı/ E i i kıblegâhına.

Tanrı’yla doksan bin kelam konu ur. Kelamın otuz bini sırr-ı hakikat olup Ali’de kalır, altmı
bini de eriat olup yeryüzüne iner.
Doksan bin kelam danı tı/ ki cihan dostu dostuna/ Tevhidi arma an verdi/ Yeryüzündeki insana.

Kırklar, Hz. Muhammed’e kim oldu unu sorarlar. Hz. Muhammed “Peygamberim, açın kapıyı
içeri gireyim, siz erenler ile demi didar göreyim” dedi (Vaktidolu, 2004: 14). Kırklar, “Bizim aramıza
peygamber sı maz, peygamberli ini var git ümmetine eyle” dediler (Vaktidolu, 2004: 15). Hz.
Muhammed tam geri dönmek üzereydi ki, Hakk’tan tekrar bir nida geldi: “Ya Hz. Muhammed ol kapıya
var!”. Peygamber Kırkların kapısına ikinci kez vardı. “Ben peygamberim. Açın içeri gireyim. Mübarek
yüzlerinizi göreyim dedi” (Vaktidolu, 2004: 15). Kırklar tekrar aralarına resulün sı madı ını peygambere
ilettiler. Tanrının elçisi tekrar o kapıdan geri döndü. Hakk’tan tekrar ‘o kapıya git’ diye bir nida eri ti.
Peygamber Kırkların kapısına üçüncü kez vardı ında, Kırklar Hz. Muhammed’e tekrar kim oldu unu
sordu. Bu kez Hz. Muhammed ‘öksüzüm, yetimim, fakirim’ dedi. Kırklar bu söz üzerine Hz.
Muhammed’i aralarına alırlar. Bu kez Hz. Muhammed, Kırklara kim oldu unu sordu. Kırklar, Kırklarız
dedi:
Canım size kimler derler/ ahım bize Kırklar derler/ Cümleden ulu yolumuz/ Eldedir külli varımız.

Hz. Muhammed niçin otuz dokuz olduklarını sorar, Kırklar Selman’ın yiyecek getirmek için
dı arıya çıktı ını ve birazdan içeri girece ini söyler.
Madem size Kırklar derler/ Niçin noksandır biriniz/ Selman eydullaha gitti/ Ondandır eksik birimiz.

Hz. Muhammed, büyü ünüz ve küçü ünüz kim diye sorar. Kırklar büyü ümüz de büyük,
küçü ümüz de büyük; birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için der. Kırklardan biri olan Ali, Kırkların bir
bütün oldu unu ispat edebilmek için koluna ne ter vurur, Ali ile birlikte otuz dokuzunun da kolu kanar:
Cümleden ulu yolumuz/ Eldedir külli varımız/ Birimize ne ter vursan/ Bir yere akar kanımız.

Dı arıdaki Selman’ın kanının damlası da pencereden içeri girer. Nihayetinde içeri giren Selman,
Hz. Muhammed’in payla tıramadı ı üzüm tanesini kırk ki iye payla tırır:
Selman eydullahtan geldi/ Hü deyip içeri girdi/ Bir üzüm tanesini koydu/ Selmanın ke kullahına.
Kudretten bir el geldi/ Ezdi bir engür eyledi/ Hatemi parmakta gördü/ U radı bir mü kül hale.

1
Çalı ma içinde parçalar halinde gösterilen ‘ ah Hatayi’ mahlaslı
‘www.alevi.dk/KULTUR/DAB/semahsozleri.doc’ adlı adresten edinilmi tir.

bu

uzun

müzik

sözleri,

2009

yılında,
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slami aktörler aracılı ıyla anlatılan Kırklar söylencesi, Alevili e ili kin ritüellerin de ipucunu
ta ımaktadır. Alevilerin cemde Kırklar söylencesini canlandırdı ı göz önünde bulundurulacak olursa,
cemlerin özgün yapısında ‘dolu’ya (ritüel amacıyla içilen içki) yer vardır: Selman, içeriye girdikten sonra,
getirdi i üzüm tanesini ezerek Kırklara da ıttı ına, Kırklar da o erbeti içerek ‘bir’e dönü tü üne göre,
arkaik Alevilikte o dolunun cem içinde temsili olarak içilmesi ve daha sonra da Kırkların esrik bir
biçimde semah dönmeleri gerekir.
Ancak birlik ve beraberlik dü üncesinin, içinde içkinin de bulundu u bir ritüelle uygulanması,
içkinin haram olarak kabul edildi i Ortodoks slam’la çeli ir. Bu nedenle kamusal alana ta ınırken
marjinalliklerinin törpülenmesi adına Aleviler, bugün cemlerde doluyu (içki) ekerli su ile temsil etmeye
ba lamı tır.
Dolu içilmi tir. ah Hatayi’nin tevhid ve miraclamayı içeren müzik metninin bundan sonraki
kısmı, artık Kırklar semahıdır, bu andan itibaren semaha kalkılır:
Ol erbetten biri içti/ Cümlesi de oldu hayran/ Mümin müslüm üryan büryan/ Hep girdiler semaha ….

…ve semah ‘ ah Hatayi’ mahlasıyla son bulur:
ah Hatayi’m vakıf oldum/ Ben bu sırrın ötesine/ Hakkı inandıramadım/ Özü çürük ervaha.

Bazı Alevi köylerinde do umdan sonra çocu un yakın akrabaları, do umu kutlamak için elden
ele gezdirerek dolu içer. Bu gelene in kökeni de, yaratılı a ve do uma kutsallı ın atfedildi i ve dolunun
önemli bir yere sahip oldu u Kırklar söylencesiyle ili kilidir. Tam da bu noktada bir deyi i anmak
gerekmektedir. Çünkü bu deyi de, insana ve yaratılı ına kutsallı ın atfedildi i dü ünceyi net bir biçimde
yansıtmaktadır:
Zulmet (karanlık) deryasında kapıldım sele / Girdim bir mekâna candan içeri…. (Toku Köyü/Sivas)
(2009 http://www.turkuler.com/nota/ezgi_zulmet_deryasinda_kapildim_sele.html)

dizeleriyle ba layan deyi , insanın ‘la mekân’ elinden gelerek mekân tutmasını betimlemesi ve bunu
müzik ve sözler aracılı ıyla yüceltmesi açısından önemlidir.
Alevilikte yaratılı ın, insanın kendi özünden kendisini halk etmesiyle gerçekle ti ine inanıldı ı
için, ruhların yaratıldı ı ilk yer olan ‘bezm-i elest’, Kırklar meclisinin toplandı ı cem meydanıdır.
Dolayısıyla Alevilikte sevgilinin yüzü, Hakk’ın yüzüdür. “Okunacak Kur’an insanların cemalinde
gizlidir. Hakikat burada yazılıdır. nsan kendi gönlünde Hakk’ı bulduktan sonra ona her yer mabet ve
mihrap, her yer bir tur, her saniyesi mirac olur” (Dönmez, 2004: 64). Dolayısıyla Hakk’ı özellikle kar ı
cinste görebilmek mümkündür: “…gelenek içinde Tanrı’nın görünü ü olan ki i; kadın ya da erkek, belirli
sınırlamalar nedeniyle soyut, ideal modeller de il; gerçekten de etli, kanlı, canlı kadın ya da erkeklerdir”
(Yalçınkaya, 1996: 61). Bu nedenle, ço u deyi te kendisine ‘sultan’, ‘sevgili’, ‘dost’, ‘yar’ olarak hitap
edilenin Tanrı mı, pir mi, yoksa sevgili mi oldu u, pek ayırt edilemez. Tasavvufta sözü edilen mecazi
sevginin Tanrı’ya mı yoksa sevgiliye mi ait oldu u mu laktır.
Kırklar söylencesinin, Alevi Bâtınili inin merkezinde yer aldı ını söylemek abartı olmaz.
Alevilikte Kırklar meclisi ve bu meclisin olu turdu u Kırklar cemi (Kırklar toplantısı), Tanrı’yla
arasındaki perdeyi kaldırmı , Tanrı katı olan ar -ı âleme çıkmı , Tanrı’yla bir olmu insanları ifade eden
bir söylencedir. Sufi bir dü ünceyle tahayyül edilen bu söylenceye göre Kırklar, Tanrı’nın tüm sıfatlarına
sahiptir. Ba ka bir deyi le Alevilikte insan, semavi dinlerdeki gibi balçıktan ya da Âdem’in altıncı
kaburga kemi inden yaratılmamı tır, do umla halk edilmi tir. Dolayısıyla Kırklar söylencesi, aynı
zamanda insanın ‘yaratılı ’ söylencesidir: “Alevi söylencesinde ilk Ayin-i Cem, insanın yaratıldı ı
Kırklar Meclisi’nde yürütülmü tür” (Çınar, 2005: 112). “Alevilerin cem ayini’nin (Ayin-i cem),
yaratılı tan önce Ar -ı âlemde yer almı olan Kırklar Meclisini anma” oldu u Melikoff tarafından da
ifade edilir (Melikoff, 1997b: 56). Bu nedenledir ki cem içindeki gülbanklarda (Alevi duası) ‘döndü ünüz
semah Kırklar semahı ola’, ‘yaptı ınız cem Kırkların cemi ola’ veya ‘birimiz kırk, kırkımız bir’
ifadeleriyle, Kırklar söylencesinin Alevi cem ritüellerinde canlandırıldı ı do rulanmı olur.
Ozan Ahmet Edip Harabi, Tanrı-insan özde li i ve insanın insanı halk edi iyle ilgili olarak u
dizeleri söyler:
Daha Allah ile cihan yo iken/Biz anı var edip ilan eyledik
Hakk’a layık hiçbir mekân yo iken/Hanemize aldık mihman [ konuk ]eyledik
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Kendisinin henüz ismi yok idi/ smi öyle dursun cismi yok idi
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi/ ekil verip tıpkı insan eyledik
Allah ile i te burada birle tik/Nokta-i âmâya [kör nokta]girdik yerle tik
Sırr-ı küntü kenzi [gizli hazinenin sırrı] orda söyle tik/ sm-i erifini rahman eyledik
(2009 http://www.aleviweb.com/forum/showthread.phpt=3021)

Ozan Ahmet Edip Harabi’nin bu nefesi, insan-Tanrı özde li inin ve insanın halk edili inin
anlatımıdır. lk dörtlükte Tanrı, haneye alınmı bir konuktur; ikinci dörtlükte Tanrı’nın nasıl ‘insan’
suretinde var edildi i anlatılıyor. Üçüncü dörtlükte Allah ile birle ilen nokta-i âmâ (kör nokta) dile
getiriliyor. Künt-ü kenz’in (gizli hazine) sırrının bu kör noktada bulundu u dile getiriliyor.
Kırklar söylencesini betimleyen di er bir ozanın nefesi de a a ıdadır. Â ık Sıtkı’nın bu nefesi,
ünlü ba lama virtüözü Ali Ekber Çiçek tarafından ileri bir çalım tekni i ile popülarize edilmi tir.
On dört bin yıl gezdim pervanelikte/Sıtkı ismin buldum divanelikte
çtim arabını mestanelikte/Kırkların ceminde dara dü oldum
Güruh-ı naciye özümü kattım/Âdem sıfatından çok geldim geçtim
Bülbül oldum Firdevs ba ında öttüm /Bir zaman gül için zare dü oldum
(2009 http://www.turkuler.com/sozler/turku_ondortbin_yil_gezdim_pervanelikte.html)

lk dörtlükte pervanelikte, yani gök kubbede gezen ozan, do duktan sonra Sıtkı ismini buluyor.
Burada bahsi edilen içilmi ve mest etmi arap, Selman’ın ezerek Kırklara da ıttı ı, Kırkları ‘bir’ eden
araptır. Belki de ‘a k arabı’ deyimi, arabın bu ekilde algılanmasını sa layan Alevi gelene inden Türk
diline geçmi tir. Ozan bu arabı içerek ‘dara dü olur’, yani ‘darda’ durur. kinci dörtlükte ozan, güruh-ı
Naci’ye, yani seçilmi varlı a özünü kattı ından söz etmektedir. Kalan dizelerde de açıkça görülece i
gibi ozan, yine insan-evren-Tanrı özde li ini yorumlamaktadır. Ozan, “Âdem sıfatından çok geldim
geçtim” diyerek, bu dünyaya sürekli insan suretinde gelmekte oldu unu ifade eder, de i ik nesnelere
dönü ümünü ele alırken (âdem, bülbül) ruhun ölümsüzlü ünü ve ruh göçünü, Uzak Do uda kullanılan
deyimi ile reenkarnasyonu anlatır. Tasavvufta, genelde bülbül erke i, gül de kadını metaforize etmek için
kullanılan sözcüklerdir. Dolayısıyla ozan, bülbül olup gül bahçesinde öterek gül için, yani sevgili için
gamlanmı tır.
Son olarak Kırklar söylencesini betimleyen Yunus Emre’nin dizelerine göz atılmalıdır.
“Ata belinden bir zaman anasına dü di gönül / Hak’tan bize destur oldu hazineye dü tü gönül
Anda beni can eyledi et ü sünük kan eyledi/ Dört on günü diyice ez de ritmeye dü tü gönül”
(Tatcı, 1998: 167)

Yine Yunus’tan örnek vermek gerekirse:
Sabr ile kana’atı virübidüm bunlara/Kırkını bir gönle e kanaat kılan benem
Ol kırkından birisine çaldumıdı ne teri /Kırkından kan akıtıp ‘ibret gösteren benem.
(Tatcı, 1998: 193)

Yunus Emre tarafından tertip edilen yukarıdaki bu beyitler de, Kırklar söylencesini
anlatmaktadır. Kırklar söylencesini betimleyen daha birçok ozanı örneklemek mümkündür. Ancak bu
çalı mada, bu örnekler yeterli olacaktır.
3. Alevi Cem Ritüeli çinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin ‘ iir-Müzik-Dans’ ile
li kisi:
Cem: Alevilerin dini törenlerini gerçekle tirmek amacıyla, kendi dini liderleri ‘dede’nin ruhani
önderli inde, kadın-erkek birlikte gerçekle tirdi i ve içinde on iki hizmetin, müzi in ve dansın bulundu u
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dini toplantılara cem denir. ‘Toplanma’ anlamına gelen cemin sözcük anlamı, yukarıda ele alınan ‘Kırklar
söylencesi’ne uygundur.
Birçok sözlü kültürde, kültürel mirasın bellekte tutulabilmesi için farklı stratejiler geli tirilmi tir.
“Dü üncenin ritmik, dengeli tekrarları ya da antitezleriyle, kelimelerdeki ünsüz ve ünlü seslerin
uyumuyla, sıfatlar ve ba ka kalıpsal ifadelerle akması, herkesin sık duyup kolaylıkla hatırladı ı, kolay
hatırlanacak ekilde biçimlenmi atasözlerinden olu ması ve belli izleklere yerle tirilmesi gerekir” (Ong,
2003: 49–50). Ong’un dile getirdi i, sözlü kültür içinde unutulmaması gereken kutsal metinler,
söylenceler ve öykülerle ba lantılı olan akılda tutma stratejilerinden biri de müziktir.
Sözlü bir kültür olan Alevili in de bugüne kadar a ızdan a za aktarılmı olmasında, ‘ritüel içi/
ritüel dı ı’ sözlerin müzikle sunulması stratejisi önemli bir i leve sahip olmu tur. Tam da bu noktada,
‘ iir-müzik-dans’ın cem ritüeli içinde canlandırılan Kırklar söylencesi ile ili kisi vurgulanmalıdır. Cemde
icra edilen müziklerin sözlerinin hepsi, aynı zamanda iirdir: öyle ki tüm sözlü kültürlerdeki gibi Alevi
cemlerindeki müzik sözleri de, akılda kalıcı olabilmesi ve ibadetin estetize edilebilmesi amacıyla müzikle
sunulur. Cemlerde müzik e li inde sunulan sözler, kalıpsal hece ölçüsüne sahip olması nedeniyle nesir
de il ‘ iir’ formu ile seslendirilir. Dolayısıyla ‘ iir ve müzik’, hemen hemen cemlerin tamamına ait anlatı
formlarıdır. Cem içinde icra edilen dans (semah) ise, Alevilikteki ‘Kırklar söylencesi’nin ba lamsal bir
devamı ve cem ibadetinin önemli bir parçasıdır. Çalı manın ilerleyen bölümünde, semah üzerinde ayrıca
durulacaktır.
Cemin akı sırası a a ıdaki gibidir:
1. Oniki Hizmet sahipleri Cem’de gerekli araç gereçleri tamamlarlar.
2. Cemaat, Cemevi’nde toplanır.
3. Dede, usulünce Cemevi’ne girip postuna oturur.
4. Dede, canlara e itici bir konu ma yapar.
5. Zakirler saz çalıp deyi söyler.
6. Süpürge (car) çalınır.
7. Post (seccade) serilir.
8. Dargınlar barı tırılır, sorunlar çözümlenir, canlardan rızalık alınır.
9. Oniki hizmet sahiplerinin duaları verilir.
10. Çera (delil) uyandırılır.
11.Tezekâr (ibriktar) tarikat abdesti aldırır.
12. Kurban ve lokmaların duaları verilir.
13. Dede, yol-erkân konusunda bilgi verir.
14. Gerekirse kısa bir dinlenme arası verilir. (Mola)
15. Cem mühürlenir (SECDE yapılır).
16. Üç düvazimam okunur (SECDE yapılır).
17. Üç Tevhîd çekilir (SECDE yapılır).
18. Miraclama okunur, Kırklar Semahı yapılır.
19. stek semahları yapılır.
20. Saka suyu da ıtılır.
21. Mersiyeler okunur.
22. Lokma ve Kurban (Sofra) hizmeti sunulur.
23. Lokmalar yenip sofra duası edildikten sonra Dede “Duran oturan…” duası
verir. Bundan sonra da u hizmetler yerine getirilir: Süpürge çalınır, post kaldırılır, Oniki
hizmet sahiplerinin duası verilir, çera dinlendirilir ve cem ibadeti sona erer. (Yaman,
2003: 11–12)
Cemin akı sırasının yukarı alınmasındaki amaç, geleneksel cem ritüelindeki müzik türlerinde
önce tevhidin, sonra miraclamanın, en sonunda da semahın yer aldı ını göstermektir. Bunun nedenini
Tevhid, miraclama ve semahın anlamlarını teker teker ele alarak açıklamak gerekir.
Tevhid: Sufilikte ikilik olumsuzluk olarak algılanır, birlik ise sevgiyi ifade eder. Anadolu’da da
çok yaygın olan bu algılama biçiminin, kaç asırlık bir belleksel birikimin ürünü oldu unu bilmek
olanaksızdır. Yazılı kaynaklara göre ise bu görü ü ilkin felsefi sistemine Sicilyalı Empedokles almı tır.
“Empedokles’e göre, dört ana ö eyi [toprak, su, ate , hava] birbiriyle karı tıran, bunların karı ımlarını
yeniden çözen neden de sevgi ile nefrettir” (Gökberk, 1993: 35). Ba ka bir deyi le Empedokles’e göre
evrende sevgi birle tirme, kin ise ayırma i levi görmektedir. Aynı dü ünce, bugünün ozanları tarafından
da ifade edilmektedir. Nimri Dede,
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“ kilik kinini içimden atıp / Özde ben bir insan olmaya geldim”
(2009 http://www.turkuler.com/sozler/turku_insan_olmaya_geldim.html)

biçiminde ba layan dizeleriyle sevginin birli i, kinin ise ikili i sa layan itkiler oldu unu ifade etmi tir.
Bir cem müzi i olarak tevhid içinde, genelde ‘la ilahe illallah (Tanrı tektir)’ sözü bulunmaktadır.
Ancak buradaki Tanrı tektir’den kastedilen, yalnızca Tanrı’nın birli i de il, aynı zamanda bütünlü ü,
yaratılandan ayrı olmayı ıdır. Yaratıcının yaratılandan ayrı olmayı ı, yaratıcının tek olmasından oldukça
farklı bir anlam ta ır. “Bu a amada ‘Ben Tanrı’yım (Ene’l Hakk)’ diyen Hallac-ı Mansur’un, ‘suyun rengi
kabın rengidir’ diyen Cüneyd-i Ba dadi’nin ve ‘Tanrı’yı görmek isteyenler e yaya baksınlar’ diyen
Muhyiddin Arabî’nin dü ünceleri etkili olmu tur” (Dönmez, 2004: 62). Sufi dü ünce içinde Tevhid,
yaratan-yaratılan ikili inin, Alevi deyimi ile ‘münkir’li in reddedildi i bir müziksel türdür. Bu nedenle
tevhidin di er adı ‘birleme’dir.
Buradaki ‘birleme’ kavramına biraz e ilmek gerekir: Empedokles’in ya da Nimri Dede’nin de
ele aldı ı üzere birleme nefretle gerçekle emez, çünkü nefret ayırır, ikile tirir. Birleme, ancak sevgi ve
a kla ula ılabilecek bir durumdur. Kararsız olan dünya, Hatayi’nin bir deyi inde dile getirdi i gibi, ancak
‘Tevhidle, yani birleme ile karar tutacaktır’:
Tevhid ile bitmez i ler bitmi tir/ Tevhid ile dünya karar tutmu tur
Tevhid ile talib Hak'
ka yetmi tir/ Dermansız dertlerin dermanıdır tevhid
(2009 http://kizilbas-odasi.tripod.com/index_files/Page1076.htm)

Alevi cemleri Kırklar meclisini temsil etti i için, birlenmeden önce henüz yaratılmı sayılmayan
cemin kapısından içeri giren ‘can’ın cinsiyeti de yoktur. Can, ‘la mekân’ elinden gelerek mekân tutaca ı
kapıdan içeri girmek suretiyle birlenmi olaca ı için, ona hayat verecek olan yolun giri ine basamaz,
tersine tıpkı yaratılarak birlenmi olan tüm di er varlıklar gibi ‘e i e yüz sürer’. Cemlerdeki e i e
basmama ve yüz sürme gelene i, cemin bu algılanı tarzından kaynaklanır.
Miraclama: Melek Cebrail’in Hz. Muhammed’i Miraç’taki ye il kandile çıkarmasını konu eden
cem müzik türüdür. Bu nedenle birçok yörede Alevi dedeleri, Cebrail mele i betimleyebilmek için
miraclama semahını ‘beyaz’ bir kıyafetle dönerler. Kırklar söylencesinin ön a aması olan miraclamada,
‘mirac’ olgusu betimlenir. Yörelere göre farklı sözler ve ezgilerle ifade edilebilen miraca çıkma
söylencesini konu alan miraclama, cem içinde ‘Tevhid’in akabinde gerçekle mektedir, miraclamanın
ardından da Kırklar semahı gelecektir. Miraclamanın Kırklar semahının ön a aması oldu u, içerisinde yer
alan u sözlerde de görülmektedir:
Kırklar bir erbet içtiler/ Can ile ba tan geçtiler/ Cezbe-i a ka dü tüler/ Ettiler Kırklar semahı
(2009 http://www.turkudostlari.org/18636/Mehmet-Acet/Kisas-Semahi-sozleri.html)

sözlerinden de anla ıldı ı gibi, miraclamanın akabindeki semah, Kırklar semahıdır.
cemlerdeki miraclama, Kırklar semahının ön safhasıdır.

E

deyi le

Semah: Semah, Alevilerin cem içinde yaptıkları ritmik bir ibadet dansıdır. Kendine özgü ilahi
sözler, ezgiler ve figürler içeren semah, ‘Mevlevi seması’ gibi standardize edilmemi , anonim/folklorik
bir ibadet türüdür. “Semah, katı kurallara sokulmamı tır. Bu, onun de i imini ve çok çe itli dallara
ayrılmasını sa lamı tır. Böylece çe itli semah türleri do mu tur” (Bozkurt, 1995: 24). Ba lama ile
dönülen semahlar, bölgesel karakterlerine göre de i en sözler ve figürler içerirler. Tasavvufi konuları
i leyen sözlere, kutsal kabul edilen ‘turna ku u’ nu tasvir eden figürler ve sevgiyi tasvir eden avuç
içlerinin kalbe, semaya ve ya bir ayna gibi gözün kar ısına tutulu unu gösteren birçok figür eklenir. Bu
çalı mada de i ik semah türleri tasvir edilmeyecek, semahın Tasavvuf ve Kırklar söylencesi içindeki yeri
tartı ılacaktır.
Tahminimizce semah sözcü ü, ‘gök kubbe’ ya da ‘i itmek’ gibi farklı anlamlara gelen
Osmanlıca kökenli ‘ sema’ sözcü ünün Türkçele tirilmi bir versiyonudur. Nitekim Mevlevi ayinlerinin
de ‘sema’ olarak adlandırılması ve ‘sema’ ve ‘semah’ sözcüklerinin telaffuz yakınlı ı, bu savımızı
destekler niteliktedir. “Mevlevi tarikatında sözcük kökenine ba lı kalmı tır…Halk sözcü ün asıl
söyleni ini de i tirmi ve “semah” biçimine sokmu tur” (Bozkurt, 1995: 19).
Semahın sözleri ve figürleri içindeki turna sembolizmi üzerinde de ayrıca durulması gerekir:
“Turna sembolizmi, Çin, Kore, Japonya gibi Uzak Do u uluslarında yaygındır. Çin’de turna, her eyden
önce ölümsüzlük ku udur” (Birdo an, 1995: 515). Uzak do u kökenli ‘turna ku u-ölümsüzlük’ anlamı
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ili kisi Melikoff tarafından da ele alınır: “Allı turnanın, sonsuz ya amın sembolü oldu u Çin, Kore,
Japonya gibi bazı uzak do u ülkelerinde rastlanan bu inanç, Türklerin batıya do ru yaptıkları seferler
sırasında ta ınmı olsa gerek” (Melikoff, 1997b: 53).
Alevi semahları, birden çok durumu metaforize eder. Öncelikle Selman’ın getirdi i üzüm suyunu
içen Kırkların hayat bulmaları anlamında bir metafordur: Bu nedenledir ki tüm semahlar, özünde ‘Kırklar
semahı’dır. Kendisiyle yapılan görü melerde Alevi dedesi Cemal Sevin de bu dü ünceyi do rulamı tır
(Sevin, 2006). Ayrıca cem sırasıyla ilgili olarak, Mehmet Yaman’dan yapılan yukarıdaki alıntıda da
görüldü ü üzere, cem içinde ‘Tevhid’ ve ‘miraclama’ türlerinin seslendirilmesinden sonra dönülen ilk
semah, ‘Kırklar semahı’dır.
Kırklar söylencesinden sonra gelen, ama yine Kırklar söylencesinden türeyen semahın di er ‘yan
anlamlar’ı, Seyit Nizamo lu2’na ait deyi sözlerinden örnekler gösterilerek ele alınacaktır. Semah, bir
yönüyle de a ı ın ma ukuna olan sevgisinden dolayı, ma ukunun içinde yok olması, kaybolması ve
erimesini metaforize eder. Bu â ık-ma uk metaforu, yalnızca ‘kadın-erkek’ a kı için de il, ‘bülbül-gül’,
‘Allah-kul’, ‘ana-çocuk’, ‘arı-çiçek’ gibi birbiriyle ba lantılı her varlı ın ifadesinde kullanılmaktadır. Bu
ifade de Seyit Nizamo lu’nda görülmektedir:
Koma hiç benli in bende / Varlı ım yok eyle sende / Seni görüp her mekânda / Hü diyeyim döne döne

Bu ifade semahın, a ı ın ma ukuyla bütünle mesini, ma ukunun içinde erimesini ve yok
olmasını, ba ka bir deyi le ‘sevgi’nin ve ‘a k’ın neden oldu u erime ve yok olmayı (fena fillah)
metaforize etti inin göstergesidir.
Ayrıca â ık, derin a kından dolayı gamlanmı tır. Bu gam, â ı ın kendini sa altmasını,
iyile tirmesini gerektirir. Bu sa altım, ancak a ı ın duygularını dı a vurmasıyla gerçekle ecektir ki;
kendini dı a vurarak sa altmak için ozan türkü yakar, Mecnun çölleri a ar, Ferhat da ları deler ve â ık da
döner. Â ı ın a kı kar ısında duydu u bu gamlanmayı, yine Seyit Nizamo lu kısa ve anlamlı olarak çok
güzel bir biçimde dile getirmi tir:
Bir dertliyem derdim vardır/ Ya ben nice dönmeyeyim
Her dem i im ah ü zardır /Ya ben nice dönmeyeyim

Hareket, evrendeki zorunlu olu un ve bozulu un, ba ka bir deyi le de i imin en temel
artlarındandır. Ço u zaman ‘devran’ ya da ‘çark-ı felek’ olarak adlandırılan bu de i imi ve dönü ümü
sembolize etmek adına da semah dönülür. Buna da yine Seyit Nizamo lu’ndan bir örnek vermek gerekir:
Çarh-ı Felek Döner Durmaz/ Ya ben nice dönmeyeyim

Yine semah, evrenin, gezegenlerin, suların, ya amın ve tüm evrensel hareketlerin döngüselli ini
ve bu döngüselli i olu turan sevgiyi, a kı sembolize eder. Seyit Nizamo lu’nun dizeleri, semahın bu
anlamına da dikkat çeker:
A k odu yürekte yanar / Beni gören mecnun sanar
Gökyüzünde ay gün döner / Ya ben nice dönmeyeyim

Ancak semahın ifade etti i bu metaforlar da ‘Kırklar söylencesi’den çıkmı yan anlamlar olması
itibariyle, ba lamsal olarak yine Kırklar söylencesine dayanmaktadır.
Sonuç
Bu çalı mada Alevi cem ritüelinde temsil edilen ‘Kırklar söylencesi’nin iir-müzik-dans ile
ili kisi analiz edildi. Ba ta Batı dı ı kültürler olmak üzere birçok etnik toplulukta inanca yönelik
ritüellerde iir, müzik ve dansın kullanıldı ı, ancak Alevi cem ritüeli içinde bu üç ifade formunun
Alevilikteki yaratılı söylencesi olan ‘Kırklar söylencesi’ ne göre koordine edildi i saptandı.
Alevilerin sözlü olarak bugüne getirdikleri kültürlerinde, sahip oldukları mitlerin ve inanç
ö elerinin nesilden nesle aktarılabilmesi için müzi i önemli bir gereç olarak kullandı ı bu çalı mada
gösterilmi tir. Bu nedenle, çalı mada öncelikle Kırklar söylencesi ele alındıktan sonra, Kırklar
söylencesinin ba lamsal bir devamı olması nedeniyle cem içinde seslendirilen ve adına ‘Tevhid’
(birleme, Hakkın yaratılanları birlemesi), ‘miraclama’ (peygamber Hz. Muhammed’in Melek Cebrail
2

Sözler, 2009 yılında, http://turkuler.com/ozan/seyyidnizam.asp adlı adresten edinilmi tir.
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tarafından gök kubbeye alını ı) ve ‘Kırklar semahı’ (peygamber Hz. Muhammed’in gök kubbeye
alındıktan sonra yolunun Kırklara rastlaması ve Kırklarla olan diyalogundan sonra Kırkların bire
dönü mesini anlatan ritüel dansı) denilen türlerin cem içindeki Kırklar söylencesine göre ne ekilde
düzenlendi i ele alındı. Cem ritüeli içinde müzik aracılı ıyla anlatılan üç tür olan ‘Tevhid-miraclamaKırklar semahı’nın, Alevilikteki Kırklar söylencesinin ba lamsal bir devamı olması nedeniyle, birbirini
sıra ile izledi i saptandı.
Son olarak, semahın Kırklar söylencesinden çıkan di er yan anlamları, ozanların dizelerinden de
yola çıkılarak analiz edildi. Semahın, ‘Kırklar’ın ‘bir’i ve ‘yaratılı ’ı selamlaması dı ında; a ı ın
ma ukuna duydu u muhabbeti; a ı ın a kından dolayı gamlanmı olması durumunu, evrendeki devinim
ve de i im durumunu sembolize etti i sonucuna varıldı.
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